
ХУЛОСАИ НИҲОИИ 
Шурои диссертатсионии бО.КОА-018-и 

назди Донишгохи миллии Тоҷикистон аз рӯйи 
диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Парвандаи аттестатсионии №

Қарори Шурои диссертатсионй аз 20 декабри соли 2022, №15 дар 
бораи сазовор донистани Ҷамшедзода Комрон Ҷамшед, шаҳрванди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

Диссертатсияи Ҷамшедзода Комрон Ҷамшед дар мавзуи «Техникаи 
ворид намудани тағйиру иловаҳо ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон: масъалаҳои назариявй ва амалй» барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - 
Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ 
ва давлат дар таърихи 06.09.2022, суратмаҷлиси №7 аз ҷониби Шурои 
диссертатсионии 6D.KOA-018-h назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакй 17, Фармоиши Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 7 январи соли 
2022, №15/шд 62) ба ҳимоя қабул карда шудааст.

Довталаби дараҷаи илмй Ҷамшедзода Комрон Ҷамшед 18-уми 
октябри соли 1991 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. 
Ҷамшедзода К.Ҷ. соли 2014 факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистонро аз рӯйи ихтисоси муносибатҳои байналхалқӣ 
хатм кардааст. Аз соли 2014 то соли 2016 дар вазифаи муовини 
ҳуқуқшинос дар ҶДММ «Некзод», аз соли 2016 то соли 2018 дар вазифаи 
мутахассиси пешбари шуъбаи умумии Дастгоҳи Маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз соли 2018 то соли 2020 дар 
вазифаи Сармутахассисии шуъбаи ҳуқуқи Дастгоҳи Маҷлиси 
намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2020 то ин 
ҷониб дар мансаби мушовири калони Кумитаи Маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба илм, маориф, фарҳанг ва 
сиёсати ҷавонон фаъолият менамояд. Солҳои 2018 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт.

Мавзуи диссертатсия - «Техникаи ворид намудани тагйиру иловаҳо 
ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон: масъалаҳои 
назариявй ва амалй» дар ҷаласаи Шурои олимони факултети 
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 29.05.2018, №09 (17-18) 
тасдиқ гардидааст.

Ба унвонҷӯ шаҳодатнома дар бораи супоридани имтиҳонҳои 
номзадй аз 15.04.2022, №47 аз ҷониби Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
дода шудааст.

Имтиҳонҳои номзадй бо баҳои зерин супорида шудаанд:

2021 аспиранта
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1. Таърих ва фалсафаи илм - 4 «хуб», 05.05.2021 с.
2. Забони хориҷӣ (англисӣ) - 4 «хуб», 05.06.2021 с.
3. Ихтисос - 12.00.01. - 5 «аъло», 28.02.2022 с.
Диссертатсия дар кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии 

муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
омода ва муҳокима шудааст.

Ҳамзамон, диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи ҳуқуқи инсон ва 
ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон (аз санаи 22.04.2022) ҳамчунин, дар ҷаласаи кушод ва 
муштараки кафедраҳои назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқ; ҳуқуқи 
инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавй; ҳуқуқи конститутсионии факултети 
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон муҳокима гардида, аз 25- 
уми июни соли 2022 ба ҳимоя тавсия до да шудааст.

Роҳбари илмй:
Холиқзода Абдураҳиф Ғафор

- доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,

қаид

доктори илмҳои ҳуқуқшиносй, 
профессор, Директори муассисаи давлатии Маркази исломшиносй дар 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муқарризони расмӣ:
Нематов Акмал Райфҷонович

дотсент, Сарходими илмии Институти фалсафа, сиёсатшиносй ва хуқуқи ба 
номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илжои Тоҷикистон;

Қодирзода Сайидмуссо Муҳибулло - номзади илмҳои ҳуқуқшиносй, 
дотсент, Декани факултети сармоягузорй ва менеҷменти байналмилалии 
Донишгоҳи давлатии Данғара

Муассисаи тақриздиҳанда - Академияи Вазорати корҳои дохилии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (ш. Душанбе), дар тақризи мусбати худ, 
ки аз ҷониби муқарриз Заробидинзода Сулаймон Заробидин - номзади 
ИЛМҲОИ ҳуқуқшиносй, Сардори кафедраи фанҳои давлатй-ҳуқуқии 
факултети №2 Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба имзо расида, аз ҷониби Сардори Академияи Вазорати 
корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон - доктори ИЛМҲОИ ҳуқуқшиносй, 
дотсент Шарифзода Файзалй Раҳмоналй тасдиқ шудааст,
менамояд, ки диссертатсия ба талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 35-и 
«Тартиби додани дараҷаҳои илмй», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, №267 тасдиқ шудааст, мутобиқат 
менамояд.

Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона навишта шуда, 
дорой мазмун ва мантиқи ягонаи дохилй мебошад. Сатҳи навгонии 
илмии диссертатсионй, нуктаҳои илмй ва пешниҳоду тавсияҳои 
амалие, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, мақолаҳои илмй ва 
маърузаҳо дар конференсияҳои илмй-амалй саҳми шахсии муаллифро 
тасдиқ менамоянд. Ҳамчунин, тарзи навишт, масъалагузорй ва 
услуби таҳқиқоти илмй саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро 
нишон медиҳад. Довталаби дарёфти дараҷаи илмй вобаста ба 
мавзуи диссертатсия ва моҳияти он 11 мақолаҳои илмй, аз ҷумла 

мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи

нуктаҳои илми
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аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 5 мақола 
дар нашрияҳои дигар ба табъ расонидааст. Интишороти унвонҷӯ 
нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни диссертатсияро инъикос намуда, 
саҳми шахсии муаллифро собит менамоянд.

Муҳимтарин интишороти довталаби дараҷаи илми аз руйи мавзуи 
диссертатсия:

I. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ЧОП шудаанд:

1. Ҷамшедзода, К.Ҷ. Баъзе масъалаҳои назариявии тартиби ворид 
намудани тагйиру иловаҳо ба санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ [Матн] / К.Ҷ. 
Ҷамшедзода II Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон: бахши илмҳои 
ИҶТИМОӢ, ИҚТИСОДЙ ва ҷамъиятй. - Душанбе, 2020. - №10. (2) - С. 286-291. 
ISSN 2413-5151.

2. Ҷамшедзода, К.Ҷ. Усулҳои ҳуқуқэҷодкуни дар давлати милли 
[Матн] / К.Ҷ. Ҷамшедзода Н Давлатшиносй ва ҳуқуқи инсон: Маҷаллаи 
илмй-амалй. - Душанбе, 2021. - №2.(22). - С. 84-93. ISSN 2414-9217.

3. Ҷамшедзода, К.Ҷ. Интишори тагйиру иловаҳо ба санадҳои меъёрии 
ҳуқуқй ҳамчун омили асосии қонунгузории мамлакат [Матн] / К.Ҷ. 
Ҷамшедзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон: бахши илмҳои 
иҷтимой, иқтисодй ва ҷамъиятй. - Душанбе, 2021. - №6. (26). - С. 233-238. 
ISSN 2413-5151.

4. Ҷамшедзода, К.Ҷ. Ворид намудани тагйиру иловаҳо ба 
Конститутсия ва қатъи амалй он дар низоми қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон [Матн]! К.Ҷ. Ҷамшедзода // Давлатшиносй ва ҳуқуқи инсон: 
Маҷаллаи илмй-амалй. - Душанбе, 2021.
9217.

5. Ҷамшедзода, К.Ҷ. Унсурҳои асосии техникаи ҳуқуқй [Матн]! А.Ғ. 
Холиқзода, К.Ҷ. Ҷамшедзода, Н Давлатшиносй ва ҳуқуқи инсон: 
Маҷаллаи илмй-амалй. - Душанбе, 2022.
9217.

6.

№3.(23) - С. 130-138. ISSN 2414-

№1.(25) - С. 34-51. ISSN 2414-

Ҷамшедзода, К.Ҷ., Қоидаҳои техникй-ҳуқуқии ворид намудани 
тагйиру иловаҳо ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерқонунй [Матн] / К.Ҷ. 
Ҷамшедзода // Ҳаёти ҳуқуқй - Душанбе: Матбааи ДМТ, 2022. - № 1 (31). - 
С. 31-39. ISSN 2307-5198.

П. Мақолаҳои илмие, ки дар нашрияҳои дигар чоп шудаанд:
А.Ғ., Ҷамшедзода, К.Ҷ. Назаре ба усули илмият 

дар қонунгузории давлати миллй [Матн] ! А.Ғ. Холиқзода, К.Ҷ. 
Ҷамшедзода И Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон ва равандҳои 
муосири рушди ҳуқуқи инсон: мушкилот
Конференсияи байналмилалии илмию амалй бахшида ба 70-умин 
■солгарди қабули Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон)! Зери таҳрири номзади

7. Холиқзода,

инсон:
инсон 
ва дурнамо (маводи
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ИЛМҲОИ ҳуқуқшиноси, дотсент Раҳмон Д.С. - Душанбе: Матбааи ДМТ, 
2019.-С. 17-22.

Холиқзода, А.Ғ., Ҷамшедзода, К.Ҷ., Холиқов, Н.А. Ҳуқуқу 
озодиҳои шахсӣ ва коллективй дар мизони соҳибихтиёрии давлатӣ 
[Матн] / К.Ҷ. Ҷамшедзода, А.Ғ. Холиқзода, Н.А. Холиқов Н Масъалаҳои 
назариявии амалисозии ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: маводи 
Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалй (7-уми декабри соли 2020) ! 
Зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқшиносй, профессор Раҳмон Д.С. - 
Душанбе: Матбааи ДМТ, 2020. - С. 27-49.

9. Ҷамшедзода, К.Ҷ. Таҳлили муқоисавй-ҳуқуқии техникаи 
ворид намудани тагйиру иловаҳо ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар давраҳои шӯравй ва соҳибистиқлолии ҷумҳурй [Матн] ! 
К.Ҷ. Ҷамшедзода // Маводи Конференсияи ҷумҳуриявии илмию 
амалй 
саноатикунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
доктори илмҳои ҳуқуқшиносй, профессор Ғафурзода А.Д. - (Душанбе: 
Матбааи Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, 2022. - С.104-115).

10. Ҷамшедзода, К.Ҷ. Мафҳум ва намуди техникаи ҳуқуқӣ [Матн] / 
Ҷамшедзода // Маводи Конференсияи байналмилалии илмию

амалй «XII ХОНИШҲОИ Ломоносов» бахшида ба рӯзи илми тоҷик ва 30- 
солагии барқарор шудани муносибатҳои дипломатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Федератсияи Россия ! Зери таҳрири доктори илмҳои 
ҳуқуқшиносй, профессор Диноршоҳ A.M. - (Душанбе: Матбааи 
филиали Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М. Ломоносов, 2022. - 
С. 650-654).

Ҷамшедзода, К.Ҷ. Унсурҳои таркибии техникаи қонунгузорй 
[Матн] / К.Ҷ. Ҷамшедзода // Маводи Конференсияи ҷумҳуриявии 
илмию амалй таҳти унвони «Нақши оила дар рушди босуботи 
давлатдории миллй» / Зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқшиносй, 
профессор Ғафурзода А.Д. - (Душанбе: Матбааи Академияи 
идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2022. - С. 
268-276).

8.

К.Ҷ.

11.

Таҳлили муқоисави-ҳуқуқии

таҳти унвони «Нақши идоракунии давлати дар раванди 
/ Зери таҳрири

Ба автореферата диссертатсия аз ҷониби шахсони зерин тақризҳо 
навишта шуда, ба Шурои диссертатсионй ворид шудаанд:

Ғафурзода А.Д. - Ректори Академияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 
просессор; Муқарриз ироа намудааст, ки «муаллиф дар нуктаҳои ба 
ҲИМОЯ пешниҳодшавандаи худ диссертант мафҳуми «техникаи ҳуқуқӣ»-ро 
нишон додааст (сах. 12). Дар ин қисмат, мехостам андешаи муаллифро 
оид ба иваз намудани калимаи «техникаи» бо калимаҳои тоҷикӣ ба 
монанди (қоидаҳо, тартиб ва г.) пурсон шавам».

«Муаллифи рисолаи илмй пешниход менамояд, ки дар моддаи 2 
•Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқй»
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тиҷорати

мафҳуми «ворид намудани тағйиру иловаҳо ба санадҳои меъёрии 
ҳуқуқй» ҷой до да шавад (сах. 17). Дар ҳамин замина, мехостам мақсади 
ҷорӣ намудани ин мафҳумро аз диссертант пурсон шавам».

Диноршоҳ A.M. - муовини аввал, муовин оид ба илм, инноватсия ва 
муносибатҳои байналмилалии филиали Донишгоҳи давлатии Москва ба 
номи М. В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе, доктори илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ, профессор. Муқарриз қайд намудаанд, ки «муаллиф дар 
саҳифаи 28 автореферат санадҳои зерқонуниро ба ду гӯруҳ ҷудо 
намудааст. Ин ақидаи диссертант асосноккунии иловагиро тақозо дорад, 
зеро сабаби чунин гӯруҳбанди карда санадҳои зерқонунӣ дар чй 
мебошад».

«Муаллиф дар саҳифаи П автореферати рисолаи илмй қайд 
менамояд, ки «тагйир додани таркибии санадҳои қонунгузорй ва воҳиди 
сохтори он». Аз таҳқиқбаранда пурсида мешавад, ки мавсуф дар зери 
ИСТИЛОҲИ «таркибии санадҳои қонунгузорй» чиро дар назар дорад ва дар 
хусуси ворид намудани тагйиру иловаҳо ба қисмҳои таркибии санадҳои 
қонунгузорй маълумоти мухтасар пешниҳод намояд.

Алиев Ф.Ш. - Мудири кафедраи ҳуқуқи тиҷоратй ва 
зиддикоррупсионии Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, номзади 
ИЛМҲОИ ҳуқуқшиносй. Ба андешаи муқарриз, «дар тавсияҳои 
пешниҳодгардида муаллиф чунин мешуморад, ки дар таҷрибаи амалияи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолатҳое ба мушоҳида мерасанд, ки 
ҳангоми илова, иваз ё хориҷ намудани як калима, ибора ва ё рақамҳои 
алоҳида дар як вақт дар як чанд модда ё бандҳои алоҳида зарарути 
тағйироти мазкур ба миён меояд. Дар ин гуна ҳолатҳо, чунин ишора 
мешавад: «дар ҳамин модца ва минбаъд дар тамоми матни қонун калима ва 
ё рақами мазкур иваз, тағйир ё хориҷ карда шавад». Чунин тартиби ворид 
намудани тагйиру иловаҳоро қонунгузор махдуд накардааст. Ин ақидаи 
диссертант асосноккунии иловагиро тақозо дорад, зеро чунин тартиби 
ворид намудани тагйиру иловаҳоро қонун манъ накарда бошад, сабаби 
чунин махдудиятро пешниҳод кардан, дар чй мебошад».

«Дар зербоби дугами боби якум муаллиф қайд менамояд, ки ҷараёни 
ҳуқуқэҷодкунй аз омодасозии лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқй огоз меёбад. 
Оид ба андешаи диссертант бояд тазакур дод, ки техникаи ҳуқуқэҷодкунй 
дар фаъолияти қонунгузорй низ васеъ истифода мегардад».

Ҳамаи тақризҳо мусбат буда, эродҳои муқарризон баҳснок мебошанд 
ва аз муракааб будани мавзуъ далолат мекунанд.

Муқарризон ва муассисаи пешбар бо назардошти муқаррароти 
бандҳои ва 74-и Тартиби додани дараҷаҳои илмй, ки бо Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-уми июни соли 2021, таҳти №267 
тасдиқ шудааст, интихоб ва таъин гардидаанд.

Инчунин, интихоби муқарризони расмӣ ва муассисаи тақриздиҳанда 
бо он асоснок карда мешавад, ки онҳо аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - 
Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ 
ва давлат дар сатҳи дахлдор таҳқиқоти илмй анҷом додаанд ва корҳои
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онҳо гуногуни илмииилмӣ-таҳқиқотии онҳо ба масъалаи 
анҷомдодашуда алоқамандии зич доранд.

Шурои диссертатсионй қайд менамояд, ки довталаби дараҷаи илмй 
дар асоси иҷро кардани таҳқиқоти илмй:

- тахдил ва омузиши мафҳум ва намуди техникаи ҳукукй;
- омӯзиши қоидаҳои техникаи конунгузорй ва техникаи ҳуқуқэҷодкунӣ;
- тахдил ва омӯзиши мафҳум ва қоидаҳои техникаи ворид намудани 

тагйиру иловаҳо ба санадҳои меъёрии ҳуқукй;
- таҳқиқи муқоисавй-ҳуқуқии техникаи ворид намудани тагйиру 

иловаҳо ба санадҳои меъёрии ҳуқуқй дар қонунгузории даврони шуравй ва 
соҳибистикдолии Тоҷикистон;

- тахдил ва омӯзиши техникаи ворид намудани тагйиру иловаҳо ба 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- таҳлили коидаҳои техникй-ҳуқуқии ворид намудани тагйиру иловаҳо 
ба санадҳои қонунгузорй;

таҳия ва омода намудани лоиҳаи санадҳои қонунгузорй ва татбиқи 
онҳо дар амалияи қонунгузории Ҷумҳурии Точикистон;

- омӯзиши қоидаҳои техникаи ворид намудани тагйиру иловаҳо ба 
санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерқонунй;

- омӯзиши техникаи интишори тагйиру иловаҳои санадҳои меъёрии 
ҳуқуқй ва қабули онҳо дар таҳрири нав;

Аҳаммияти назариявии таҳқиқоти диссертатсионй бо он асоснок 
карда шудааст, ки натиҷаҳои бадастомада низоми донишҳои 
мавҷударо дойр ба техникаи ворид намудани тагйиру иловаҳо 
ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъбаст 
ва густариш медиҳанд. Ҳамин тариқ, аз рӯйи натиҷаҳои бадастомада, 
ба чунин хулосаи асоснок омадан мумкин аст, ки таҳқиқоти 
гузаронидашуда ба рушди минбаъдаи мавзуи техникаи ворид 
намудани тагйиру иловаҳо ба санадҳои меъёрии ҳуқуқй таъсири 

расонида, ба соҳаҳои дигари илми ҳуқуқшиносй 
илмҳои ба мавзуи мазкур 

ва амалй баромад менамоянд.
имкон медиҳанд, ки мушкилоти мавҷудаи

мафҳумҳои ба мавзуи мазкур рабтдошта, тавзеҳ дода 
шаванд ва. дар такмили раванди қонунгузории парлумони касбй 
истифода гарданд.

Вобаста ба масъалагузории дар диссертатсия ҷойдошта, ба 
сифати заминай методологии таҳқиқот як қатор усулҳои умумиилмӣ 
ва махсуси илмй, ба мисли диалектикй, эмпирикй, мантиқй, шаклй- 
ҳуқуқй, муқоисавй-ҳуқуқй, таърихй-ҳуқуқй ва дигар усулҳо ташкил 
медиҳанд.

Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаби дараҷаи илмӣ дар 
амалия чунин тасдиқ карда мешаванд, ки тавсияву пешниҳодоти 
дар рисола таҳиянамудаи муаллиф метавонанд дар самтҳои зерин 
ҳадафмандона 

соҳаи

кори

ба
асоснок омадан мумкин аст, 
рушди минбаъдаи мавзуи

мусбат расонида, ба 
ва ИЛМҲОИ ба мавзуи 
назарй ва амалй 
диссертатсионй 
ва амали

ба
илми 

ҳамчун

дар

дигари
алоқаманд,

Натиҷаҳои
сарчашмаи 
таҳқиқоти 
назариявӣ

истифода гарданд: такмили фаъолияти қонунгузори 
техникаи ҳуқуқӣ; техникаи қонунгузорӣ; техникаиҳуқуқи; қонунгузори;

б



ҳуқуқэҷодкунӣ;
санадҳои 
меъёрии 
меъёрии

техникаи 
меъёрии 

ҳуқуқӣ; 
ҳууқуқӣ;

ворид 
техникаи

тағииру
ҳуқуқи;

тафсир, боздошт ва 
дар

намудани тагииру иловаҳо 
мураттабсозии 
қатъи

ба 
санадҳои 
санадҳоиамалй

корҳои илмӣ-таҳқиқотй ҳангоми бурдани 
коркардҳои минбаъда дойр ба мавзуи диссертатсия ва дар чараёни 

касбй. Эътимоднокиитаълим дар муассисахои таҳсилоти олии 
натиҷаҳои таҳқиқот бо истифода дар раванди қонунгузорй устувор собит 
шудааст.

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд, 
ки таҳқиқоти диссертатсионй ба таҳлили воқеъбинона ва ҳамаҷонибаи 
пажуҳишҳои назариявй ва амалии марбут ба паҳлуҳои мухталифи 
техникаи 
ҳуқуқӣ.

дар

таҳқиқ

ворид намудани тагйиру иловаҳо ба санадҳои меъёрии 
таҳлили натиҷа ва хулосаҳои дар илм пазируфташуда, 

мафҳумҳо, ақидаҳо ва тавсияҳои назариявию амалии муаллиф, 
нуктаҳои илмии таҳқиқот ва тавсияҳо, таҳлили қонунгузории 
ва қонунгузории давлатҳои алоҳида дар самти

натиҷа 
ва

ва

алоҳидақонунгузории
ҳуқуқӣ, техникаи қонунгузорй ва техникаи ҳуқуқэҷодкунй

миллй
техникаи

асос
меёбанд.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илми дар таҳқиқот
бо сатҳи навгонии илмии диссертатсионй, нуктаҳои илми ва
пешниҳоду тавсияҳои амалие, ки ба ҳимоя пешниҳод мегарданд.
мақолаҳои 
тасдиқ

ва маърузаҳо дар конференсияҳои илми-амали
Ҳамзамон, тарзи навишт.

илмй 
мешаванд.

ва услуби таҳқиқоти илмй саҳми шахсии муаллифи рисоларо нишон
тарзи масъалагузорй

медиҳад.
Дар маҷлиси Шурои диссертатсионй аз 20 декабри соли 2022, №15 

қарор қабул карда шуд, ки ба Ҷамшедзода Комрон Ҷамшед дараҷаи 
илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ дода шавад.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ аз 15 нафар аъзои 
Шурои диссертатсионй, ки бо Фармоиши Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 07 январи 
соли 2022, №16/шд тасдиқ гардидааст 13 нафар иштирок доштанд, ки аз 
ОНҲО 5 нафарашон докторони илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи

Фармоиши Комиссияи

баррасишаванда мебошанд. Аз 13 нафар аъзои Шурои диссертатсионии 
дар ҷаласа иштирокдошта овоз доданд: ба тарафдории додани дараҷаи 
илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ «13» нафар, 
бюллетенҳои беэътибор «нест».

«муқобил нест»,

Раиси Шурои диссертатсио 
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